


 (ورق بزنید 1401برای دیدن پوسرت ویدئوهای تولیدی ات اپیان تیرماه )

 االجرا بودند نیز مصوب و الزم 1398استانداردهایی که پیش از سال 
 جایگزین آهنا خواهد شد 43ویل از سال آینده، استاندارد حسابداری 

 االجرا بودند نیز مصوب و الزم 1398استانداردهایی که پیش از سال 

 انداالجرا شدهالزم 1398استانداردهایی که پس از سال 
 (انداند یا جدیدا مصوب شدهیا تجدیدنظر شده)

 االجرا خواهد بودالزم 1402که از سال  43استاندارد حسابداری 

در راسییییتای هیگرایییییی   ( بییییه ب یییید 1398از )طییییی سییییال ای اخیییییر 
شییاهد تیییییرا  ( IFRS)امللییگ ازارشییگری مییایل اسییتانداردهای بییین

در هیییین . اییی ای در اسییتانداردهای حسییابداری ایییران بییودهاسییرتده
دارای مجیوز نـییر دیجیتیال )ارتباط، آکیاد  آمیوزم منسین ییا ی 
  هییدک کییی  بییه حسییابداران ( بییرخا از وزار  هرهنییا و ارشییاد اسیی  

رساترس کـییور بییرای آمییوزت اییین تیییییرا  اسییرتده ایییدام بییه تولییید 
کیااتلو  ایین . اسی ویدئوهای آموزم مرتبا   این استانداردها کرده

ویدئوهای آموزم در وبگاه آکاد  آموزم به نـیا  زییر در دسیرت  
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 ارائه
 صورهتای مایل

 صور  
حسابداری، یهارویه جریاهنای نقدی

تیییر در برآوردهای 
 حسابداری و اشتباها 

 ابزارهای مایل
 ارائه -

 ابزارهای مایل
 اهـا -

 اذاریرسمایه
 در ام ک

ایذاری در رسماییه»ارائیه یلی   1398از سیال  1از آنجاکه طبق اسیتاندارد  الزا  شده اس ، در ایین وییدئوهای آمیوزم الزامیا  ایین یلی  طبیق   به عنوان ییک از حدایل ای م یابل ارائیه در صیور  ویی ی  میایل « ام ک
IAS 40  ایران نیز   هیین مویوع طی سال جاری مصوب خواهد شد 44ها، احمتاال استاندارد طبق شنیده. آموزت داده شده اس. 
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 صورهتای مایل
 جدااانه

 مـارکهتای خاصوابسته و تجاری درواحدهای اذاریرسمایه 
 صورهتای مایل ترکیهبای تجاری

 مـارکهتا تلفییق

اهـای مناهع در 
واحدهای تجاری 

 دیگر 
 ایریاندازه
 منصفانهارزت

در ایییین مجیوعیییه وییییدئوهای آمیییوزم، تییییییرا  
نسییییب  بییییه  40و  39، 38، 20، 18اسییییتانداردهای 

. استانداردهای متناظر یبگ آموزت داده شده اس 
و  41هیچنین، راهمنای بکارایری دو استاندارد جدید 

 . نیز به طور کامل آموزت داده شده اس  42
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اهـای مناهع در 
واحدهای تجاری 

 دیگر 

این ویدئوی آموزم، اپیزود هفمت از مجیوعه ویدئوهای 
اس ، کیه در آن  1400آموزم استانداردهای حسابداری 

بییه طییور کامییل  41راهمنییای بکییارایری اسییتاندارد جدییید 
منییدان در صییور  نیییاز ع یییه.آمییوزت داده شییده اسیی 

 .خریداری کنندتواننیید اییین اپیییزود را بییه طییور جدااانییه از لینیی  زیییر  
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 ایریاندازه
 منصفانهارزت

ایییین وییییدئوهای آمیییوزم، اپییییزود هـیییمت از مجیوعیییه 
 1400وییییدئوهای آمیییوزم اسیییتانداردهای حسیییابداری 
به 42اس ، که در آن راهمنای بکارایری استاندارد جدید 

منییدان در ع یییه.طییور کامییل آمییوزت داده شییده اسیی 
 .لین  زیر خریداری کنندتواننیید اییین اپیییزود را بییه طییور جدااانییه از صییور  نیییاز  
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 مالیا  بر درآمد
در اییین مجیوعییه ویییدئوهای آمییوزم در یالییع میال ییای عییددی 

و بدهی ای مالیا  جاری و مالیا  انتقایل در میوارد وجیود تفیاو  ایری، ارائه و اهـای دارایی یا مت دد و متنوع، شناسایی، اندازه
ارزت دارایی ییا، تجدییید ارزیییای دارایی ییا، ت ییدی   سیینوایت، نـیده، زییان کیاهش مالیایت از  ب  اسهت ک، مرخیص پرداخی 

تطابق کامل   رهمنودهای سازمان حسیابر  و صیورهتای میایل نـییده، در زیاهنییای اتییدشییده و اعتبارهییای مالیییایت اسییتفاده
 .منونه سازمان بور  و اوراق هبادار، آموزت داده شده اس 
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 حسابداری
 موجودی مواد
 و کاال

 دارایی ای
 مهشوداثب 

 دارایی ای
 انمهشود

 حسابداری
 مخارج
 مایلاتمین

 حسابداری
 هااجاره

دارايهيای غريجاری 
هروت و عیليا  شده برای نگ داری
 شدهمتویف

 کاهش ارزت
 هادارایی
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 حسابداری
 هااجاره

اییین ویییدئوهای آمییوزم اپیییزود هنیی  از مجیوعییه ویییدئوهای 
اس ؛ که امکیان خریید جدااانیه « حسابداری دارایی ا»آموزم 

در ایین مجیوعیه، راهمنیای بکیارایری . آهنا نیز هراه  شده اس 
ای و شییامل حسیابداری اجیاره رسمایییه 21اسیتاندارد حسیابداری 

کننییده و واحیید تجیییاری اجییاره عیلیییایت در واحیید تجیییاری اجییاره
/ ایرسماییه)« هروت و اجاره مجیدد»دهنده، و حسابداری اجاره

کننیده هیهاه   حیل اجیاره/ در واحد تجیاری هروشینده( عیلیایت  .آموزت داده شده اس  Excelمیال ای عددی مت دد در 
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 درآمدعیلیایت
 حاصل از یرارداد
   مـرتیان

کیییه از سیییال  43در ایییین وییییدئوهای آمیییوزم، راهمنیییای بکیییارایری اسیییتاندارد 
حسییابداری » 9، «درآمیید عیلیییایت» 3جییایگزین اسییتانداردهای حسییابداری 1402

خواهیید شیید، هییهاه   « یراردادهییای سییاخ  امیی ک» 29و « پییاهنییای بلندمیید 
 .آموزت داده شده اس ( IASBعیدات میال ای )میال کاربردی ( 60)شص  

 درآمد  عیلیایت
 حسابداری
 پییاهنای
 بلندمد 

 ه الیهتای
 ساخ  ام ک



 منسن یا ی

خریداران منرتم منصوال  آکاد  در صیوریت کیه رمیز دوم پوییای کیار  
تواننید   انتخیاب  نیک خود را ه ال کرده  شند،  

، مبلی  خریید را 
شییده بییه راحییب و بییه روت کییام  ایییین از طریییق دراییاه  نیییک رمزنگییاری

 . به طور آن ین پرداخ  کنند(    ن  مل )
 

سایر خریداران ارا  نیز که رمز دوم پویای کار   نیک خود را هنوز ه ال 
 تواننید اند،  نکرده

را انتخاب کنند؛ و پس از وارییز مبلی  خریید بیه حسیاب  نییک ییا کیار  بیه 
را در هرم سند پرداخی  وارد و دکییه  تبی  ( کدرهگیری)کار ، کدپیگیری 

 .سند پرداخ   را کلی  کنند

mohsen-ghasemi.com 

 پرداخ  آسان و ایین



 منسن یا ی

mohsen-ghasemi.com 

 راهمنای خرید منصوال 

 برای راهمنایی بیـرت کد 
  ال را اسکن کنید، یا به
 :نـا  زیر مراج ه کنید

mohsen-ghasemi.com/ 

help 


